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Syftet med föreliggande studie var att med hjälp av kvalitativ metod ta 
reda på hur kvinnor som drabbats av postnatal depression upplevde 
bemötandet från vården under graviditeten, efter förlossningen och 
inom psykiatrin. Postnatal depression har blivit vanligare att prata högt 
om på senare tid och många studier görs på området. Denna studie 
baserades på data ifrån fyra kvinnor som fått svara på öppna, 
strukturerade frågeformulär där frågorna formulerades utifrån fem 
utvalda teman. Det material som samlats in tolkades sedan i enlighet 
med valda teman. Resultatet visar att det finns ett missnöje riktat mot 
främst förlossningsvården, speciellt vad gäller erbjudandet av 
emotionellt stöd under tiden på förlossningsavdelningen. Det som 
efterfrågas är utöver detta främst en ökad förståelse och kunskap om 
tillståndet och utökad information till blivande föräldrar om eventuella 
komplikationer som kan uppstå postpartum. En ökad preventiv insats 
från mödra- och förlossningsvården efterfrågas också liksom bättre 
uppföljning från psykiatrins sida. Dessutom vore det önskvärt med en 
utförlig handlingsplan så att risken att det blir ett omkringflyttande av 
ansvar minskar. 

 
 
Det blir allt vanligare att läsa om kvinnor som drabbats av postnatal depression, även 
kallat förlossnings- och postpartum-depression. Det rör sig dock inte om något nytt 
fenomen. Detta tabubelagda ämne börjar långsamt ta sig in i medvetandet hos människor 
och fler kvinnor vågar erkänna för sig själva och för sin omgivning om sin depression. 
Detta kan ses på det stora antal studier som görs på området. Enligt tidigare studier 
kommer 10-15 procent att drabbas av postnatal depression eller liknande störningar efter 
förlossningen (Alder et al., 2008; O’Hara & Swain, 1996).  
 
Att kvinnor riskerar att drabbas av mentala svårigheter vid tiden efter förlossningen är 
inte helt underligt. Det är påfrestande att föda barn, fysiskt såväl som emotionellt. 
Kroppen har förändrats under graviditetens gång och kvinnan börjar på många sätt ett 
nytt liv på helt nya premisser. Många kvinnor har dessutom problem med nyfödda som 
inte vill amma ordentligt. Enligt Page och Wilhelm (2007) kan sådana typer av händelser 
i kombination med förändringar i relationerna med närstående skapa en sårbarhet och 
hjälpa till att spä på den pockande känslan av nedstämdhet och oro som i många fall kan 
övergå i depression. Just detta att tvingas inse att många av ens relationer och sociala 
roller, både i privat- och yrkeslivet kan komma att omdefinieras kan i många fall 
upplevas som omvälvande (O’Hara, Stuart, Gorman, & Wenzel, 2000). 
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Det är dock viktigt att skilja mellan postnatal depression och ett tillstånd som brukar 
kallas baby blues. Baby blues innebär en depressiv reaktion som många nyblivna mödrar 
upplever inom några dagar efter förlossningen. Detta tillstånd är kortvarigt och tros bero 
på förändringar av hormonella tillstånd hos kvinnan (Najman, Andersen, Bor, 
O’Callaghan, & Williams, 2000). Postnatal depression kännetecknas av samma symptom 
som vanlig klinisk depression; nedstämdhet, aptitnedsättning, sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter och nedsatt självkänsla (Murray, Cooper, & Hipwell, 2003) 
och inträffar vanligen de första veckorna och månaderna efter förlossningen men kan 
dröja så pass länge som nio månader (Blum, 2007).  
 
Ett hjälpmedel vid diagnostisering av postnatal depression är ett självskattningsformulär 
kallat The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). EPDS är ett standardiserat 
formulär bestående av tio frågor som besvaras och sedan räknas om till en slutpoäng som 
sedan visar om det rör sig om postnatal depression eller inte (Cox, Holden & Sagovsky, 
1987). EPDS används ofta internationellt såväl som i Sverige och avsikten är att snabbt, 
lätt och effektivt kunna peka ut kvinnor som riskerar att utveckla postnatal depression.  
Det faktum att alla får fylla i formuläret (där detta administreras) underlättar 
identifieringen av de drabbade (Fälemark, 2006). Kvinnorna får fylla i formuläret två 
gånger; en gång under graviditeten och en gång ca två månader efter förlossningen.  En 
vecka efter att formuläret administrerats, görs ett uppföljningssamtal mellan barnmorskan 
och mamman. Under detta möte diskuteras de svar som angetts och vidare åtgärder 
diskuteras (Sjölander, 2005 genom Proos, 2006). I vilken utsträckning EPDS används i 
Sverige är dock olika beroende på var man befinner sig (Proos, 2006 & Fälemark, 2006). 
I Stockholmsområdet utbildas 52,4 procent av alla sjuksköterskor i EPDS och 86,3 
procent av dessa använder metoden i sitt arbete (Stockholm läns landsting, 2006).  
 
Vissa studier pekar dock på att det skulle vara felaktigt att likställa postnatal depression 
med vanlig depression. Rowe, Fischer och Loh (2008) hänvisar i sin rapport till en studie 
genomförd av Pitt (1968) där man kommit fram till att andra framstående neurotiska 
symptom som exempelvis ångest och olika fobier var betydligt mer framträdande än 
nedstämdheten (vilken är ett av de viktigaste symptomen vid depression). Rowe, Fischer 
och Loh (2008) visar i sin studie att majoriteten av kvinnorna som deltog uppgav att de i 
första hand upplevde en handikappande ångest. Detta skulle kunna tyda på att postnatal 
depression vanligen fungerar mer som en paraplydiagnos för en mängd störningar av 
ångestkaraktär (Brockington, 2004, genom Rowe, Fischer, & Loh, 2008). Denna 
uppfattning får stöd genom de studier som gjorts för att undersöka hur en traumatisk 
förlossning kan påverka insjuknandet i postnatal depression. Creedy, Shochet och 
Horsfall (2000) kom i sin studie fram till att så många som 5,6 procent av kvinnorna i 
deras undersökning uppfyllde kriterierna för posttraumatiskt stress syndrom.  
 
Mycket av fokus i studierna om postnatal depression ligger på vad orsaken till tillståndet 
egentligen är. Den vanligaste teorin är hormonell obalans. Serrano och Warnock (2007) 
menar att kvinnor löper större risk än män att drabbas av depressioner överlag. Detta 
beroende på just hormonella skillnader mellan könen, främst representerade av kvinnors 
ökade mängd av östrogen. Som tidigare nämnts visar flera studier att en traumatisk 
förlossningsupplevelse kan vara den utlösande faktorn vid postnatal depression (Creedy, 
Shochet, & Horsfall, 2000 & Richkin & Macario, 2004). Trygghet och tillgång till 
emotionellt stöd under slutskedet av graviditeten och under förlossningen viktigt för 
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kvinnans välmående (Thomassen, Lundwall, Wiger, Wollin, & Uvnäs-Moberg, 2003).  
 
De problem som kan uppstå i förlossningsvården och psykiatrin vid postnatal depression 
beror ofta på okunskap om tillståndet och i många fall också oviljan att inse störningens 
omfattning, både för mamman och för vårdpersonalen. Det finns också teorier om att 
postnatal depression skulle kunna bero psykosociala faktorer; det är inte socialt accepterat 
att känna tvivel inför det nya barnet och den nya familjerollen. Många drabbade berättar 
om de upplevelser som kan uppstå efter födseln när man inser att verkligheten inte lever 
upp till de, ofta orimligt höga, ideal man satt upp. De drabbade kvinnorna står ofta 
ensamma med sina funderingar och kan ha svårt att ventilera dessa för sin partner eller 
personalen på mödravårdscentralen. Denna svårighet kan bero på att man känner att man 
inte får gensvar från de man försöker prata med, just på grund av den okunskap som råder 
inom området. Dessutom kan det hända att de den drabbade kvinnan tar kontakt med inte 
är förmögna att ta in allvaret i situationen för att inte förstöra de idealbilder samhället 
målat upp av ”den perfekta modern” (Mauthner, 1999). Det förekommer också att den 
nyblivna mamman tystar ner sina tankar och känslor eftersom hon blir rädd för att klassas 
som psykiskt sjuk och uppfattas som oförmögen att ta hand om sitt eget barn (Whitton & 
Appleby, 1996; Dennis & Chung-Lee, 2006). Det är dock av största vikt att rätt diagnos 
ställs och att depression uppmärksammas på ett tidigt stadium (Watt, Sword, Krueger, & 
Sheehan, 2002). Dels för att underlätta tillfrisknandet men också därför att man är osäker 
på hur postnatal depression påverkar utvecklingen hos barnet till den drabbade kvinnan. 
Murray, Cooper och Hipwell (2003) skriver i sin studie om att barnets kognitiva 
utveckling kan ta skada av mammans depression. Det ointresse för barnet som kan uppstå 
från moderns sida kan försämra barnets förmåga att förstå hur det egna beteendet 
påverkar omgivningen. De diskuterar även det faktum att en så pass simpel handling som 
att föräldern imiterar barnets ansiktsuttryck kan utebli och att detta kan ha konsekvenser 
för den framtida utvecklingen. Det främlingskap som modern i vissa fall kan känna 
gentemot barnet kan också utsätta barnet för stress som kan verka hämmande för framtida 
utveckling. 
 
I fall när diagnosen postnatal depression ställs är det otroligt viktigt att vården är 
välfungerande och tillgänglig. Det kan ofta uppstå svårigheter med medicinering med 
anti-depressiva medel, dels då kvinnan i fråga kan vara ovillig att erkänna diagnosen, och 
dels på grund av att hon ammar (Boath, Bradley & Henshaw, 2004). Dessa problem 
innebär ofta att en annorlunda behandling krävs och i dagens stressade samhälle där man 
installerat svängdörrar på förlossningsavdelningarna, är en mer tids- och resurskrävande 
behandling inte alltid en möjlighet. Just på grund av resursbrister kan man tänka att det 
blir viktigare att också att arbeta preventivt under graviditeten och i förlossningsvården. 
Shakespeare, Blake och Garcia (2006) kom i sin studie fram till att kvinnor som lider av 
postnatal depression behöver klarhet angående diagnosen såväl som valmöjligheter när 
det gäller behandlingsmetod för att kunna bearbeta depressionen på ett bra sätt. Det finns 
en trygghet i att veta att någon annan vet vad man går igenom och detta är ytterligare en 
anledning till varför en korrekt diagnos som ställs i ett tidigt skede bör eftersträvas. Att få 
det faktum att man mår dåligt bekräftat kan vara ett steg i riktning mot tillfrisknande.  
 
En av de viktigaste åtgärder som kan erbjudas är stödjande samtal. Utöver dessa är 
hembesök några veckor efter förlossningen det som erbjuds kvinnor idag. Hembesök 
genomförs hos 75 procent av alla förstföderskor i Stockholms län och är en viktig resurs 



 4 

eftersom de hjälper föräldrarna att utveckla sin nya familjeroll (Stockholms läns 
landsting, 2006).  
 
Syftet med denna studie är att kunna redovisa en deskriptiv studie om hur situationen ser 
ut för kvinnor som drabbats av postnatal depression; deras upplevelser av depressionen, 
deras tankar om vården och om omgivningens inställning och åsikter om postnatal 
depression.   

 
 
Metod 

 
Deltagare 
I studien deltog fyra kvinnor. Kriteriet för att få delta i studien var att man skulle ha 
drabbats av postnatal depression en eller flera gånger i sitt liv.  Dessutom skulle man ha 
drabbats under de senaste fem åren.  
 
En av kvinnorna kontaktades efter att en sökning på internet gjorts varpå hennes blogg 
uppmärksammats. Med hjälp av denna kvinna var det sedan möjligt att komma i kontakt 
med fler kvinnor som kunde berätta om sina upplevelser av postnatal depression. En 
kvinna var 22 år och de övriga 35 år gamla. De bor i medelstora svenska städer.  
 
Datainsamling 
Efter att en förberedande studie genomförts formulerades frågeformulär som skulle ge 
information om hur vårdsituationen ser ut och uppfattas av de drabbade kvinnorna. En av 
deltagarna och dennes svar från den förberedande studien återanvändes till denna studie 
och redovisas tillsammans med de övriga. Data samlades in med hjälp av strukturerade, 
öppna frågeformulär som skickades via e-post till deltagarna som sedan fick svara på 
dessa i lugn och ro. När svaren kommit tillbaka lästes de igenom varpå en omgång 
uppföljningsfrågor skickades, allt enligt överenskommelse med deltagarna. 
Frågeformulären konstruerades enligt några i förväg utvalda teman som formulerats 
utifrån tidigare studier och eget intresse. Det övergripande temat var uppfattningar om 
vårdsituationen. Utöver detta var det av intresse att ta del av deltagarnas egen 
sjukdomsbild, därav temat sjukdomsupplevelse. Åsikter om behandlingen var ett tema 
som skapades under bearbetningen av materialet. Likaså temat förlossningsproblematik 
då flera av deltagarna upplevde sina förlossningar som traumatiska. Slutligen ansåg jag 
att det var önskvärt att få en uppfattning om deltagarnas relationer till sin omgivning 
under den aktuella perioden, därav temat omgivning och samhälle. Dessa teman 
formulerades för att på bästa sätt uppbringa en täckande och grundlig förståelse för vad 
kvinnor som drabbas av postnatal depression går igenom.  
 
Analys 
Insamlat data analyserades i enlighet med en kombination av deduktiv och induktiv 
tematisk analys (Hayes, 2000). Analysprocessen gick till så att de besvarade 
frågeformulären lästes igenom noggrant för att skapa en uppfattning om innehållet. 
Eftersom de teman som var av intresse redan hade formulerats fokuserades tolkningen av 
svaren i enlighet med dessa. Ett undantag var temat omgivning och samhälle som visade 
sig ge mycket mer intressant material än väntat. Deltagarnas svar angående omgivningens 
reaktioner och deras egna tankar kring detta bidrog till att en litteratursökning för att hitta 
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information angående psykosociala orsaker till postnatal depression gjordes. Följaktligen 
grundas en stor del av diskussionsavsnittet i uppsatsen med detta tema som grund. 
 
Det insamlande materialet genomgicks lika många gånger som det fanns teman och all 
relevant information plockades på detta sätt fram för att sedan kategoriseras under 
respektive tema. Några citat plockades sedan ut för att belysa innehållet ytterligare.  
 
 
Etiska frågor 
Deltagarna i studien fick information om studiens syfte och att deras svar skulle utgöra en 
grund för en examensuppsats. De informerades om att deras medverkan var frivillig och 
att de kunde välja att inte svara på frågorna. Deras anonymitet garanterades och de blev 
underrättade om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt men publiceras i denna 
uppsats.  
 

 
Resultat 

 
Upplevelser av och åsikter om vårdsituationen  
Det råder delade uppfattningar bland deltagarna vad gäller bemötanden av vården vid 
förlossningen. De flesta av kvinnorna upplever att de barnmorskor det mötte under 
vistelsen på BB var mycket vänliga och hjälpsamma men att de trots detta upplevde 
brister vid bemötandet. I några fall berodde detta på yttre omständigheter som till 
exempel ombyggnationer vilket gjorde att förlossningen upplevdes som kaotisk. En av 
kvinnorna berättar att det under hennes vistelse på BB var många studerande på plats som 
skulle observera hennes förlossning och förberedelserna inför den. I detta ingick att dessa 
elever också skulle känna efter med fingrarna för att kontrollera hur öppen hon var. 
Kvinnan medger att hon gav sin tillåtelse till detta men att detta berodde på att hon inte 
riktigt vågade säga nej: 
 

”Jag vet inte hur många människor som grävde mig i underlivet de 30 timmarna. 
/…/ Det var ju inte personalens fel men jag tycker att de kunde ha varit lite mer 
återhållsamma med detta kännande hela tiden, alla som var på mitt rum kanske inte 
var tvungna att känna varje gång…”  

 
Dessutom uppger samma kvinna att hon satt i sin sjukhussäng och var öppen sju cm och 
skulle börja föda inom kort, då det kommer in en elektriker som ska byta ut en el-kontakt 
i hennes rum. Hon anser att hon kan skratta åt det nu i efterhand men vid tillfället blev 
hon tvungen att själv skicka ut reparatören och hon tycker att personalen borde ha 
förhindrat situationen.  
 
En kvinna anser, trots att barnmorskorna var mycket kunniga, att hon inte fick det 
lugnande stöd som hon hade förväntat sig av vårdpersonalen: 
 

”Det medicinska är viktigt under en förlossning men det känslomässiga är minst 
lika viktigt. Det var ingen som mötte oss vid hissen, ingen presenterade sig som 
"min barnmorska" och sa att "det är jag som ska vara med dig". När jag blev 
inlotsad i förlossningsrummet fattade jag inte att det var just en förlossningssal och 
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att det var här jag skulle föda mitt barn.” 
 

Hon påpekar att en förlossning naturligtvis alltid är en omvälvande upplevelse men att 
alla reagerar olika och att det är viktigt att ett emotionellt stöd kan erbjudas. Rätt stöd 
bidrar till att man blir lugn och trygg vilket bidrar till att man får en positiv 
förlossningsupplevelse.  
 
Kvinnorna i studien uppger att de själva sökte hjälp för de symptom de upplevde. I ett fall 
där kvinnan drabbats av postnatal depression efter alla sina tre graviditeter, uppsöktes 
vård för somatiska ångestsymptom. Efter relativt lång tid, efter sin andra graviditet, fick 
hon diagnosen panikångest fastställd. Det var först efter tredje graviditeten som postnatal 
depression konstaterades. En kvinna hade blivit informerad om att hon låg i riskzonen för 
att drabbas av postnatal depression och visste därmed att hon behövde söka hjälp när hon 
började må dåligt.  
 
Alla deltagarna delar åsikten att psykiatrin bör utvecklas för att bättre kunna hjälpa 
kvinnor som drabbas av postnatal depression. En kvinna kritiserar att det ofta blir ett 
omkringflyttande av ansvar: ”Jag tänker mig att man behöver upprätta en handlingsplan 
för exakt hur man ska agera i sådana här situationer, vilka instanser som ska vara 
inblandade och vilka uppgifter de olika instanserna ska ha”. Hon påpekar också att det är 
viktigt att man begränsar antalet instanser såväl som personal/yrkeskategorier den 
drabbade kvinnan ska behöva möta.  
 
En kvinna poängterar det viktiga i att inom mödravården informera gravida kvinnor om 
vilka komplikationer, fysiska såväl som emotionella, som kan uppstå postpartum. Detta 
skulle lämpligen göras i de föräldragrupper man som blivande föräldrar deltar i under 
graviditeten. En annan kvinna påpekar det viktiga i att ta upp detta ofta tabubelagda ämne 
mer, att sprida information om hur vanligt det faktiskt ändå är: ”Jag tror att om alla 
pratade om att man faktiskt även mår dåligt /…/ när man fått barn och att allt faktiskt inte 
är så enbart underbart och rosenrött så skulle fler må mycket bättre”.  
 
Andra åsikter som kommer fram från deltagarna är att önskemål om att mödravården 
samt barnavårdcentralen ska kunna erbjuda särskilda läkare som man kan bli inskriven 
hos. Dessa ska ha kunskap och förståelse för de problem som man som patient kommer 
med. Ett annat förslag är att nätverk med kunniga och förstående kontaktpersoner inom 
respektive kommun och landsting. Dessa skulle kunna ha jourtelefon för mammor och 
pappor som vill prata och ställe frågor under den jobbiga perioden. Alla deltagare 
poängterar det viktiga i att ha någon som lyssnar och har kunskap och förståelse om vad 
man går igenom.  
 
Dessutom nämner en av kvinnorna att det skulle vara önskvärt för båda föräldrarna att få 
tillgång till gemensamma samtal för att kunna lufta åsikter och frågor om situationen. 
Detta för att båda ska må bättre men även för att kvinnans partner ska kunna få bättre 
förståelse och därmed utgöra ett bättre stöd. Postnatal depression är en mycket 
omvälvande upplevelse för alla inblandade och många relationer klarar inte av 
påfrestningarna: ”Jag kan ibland tänka att vi kanske hade varit tillsammans idag om jag 
inte fått min depression och ångest, eller om vi hade fått bättre hjälp att tillsammans 
bekämpa det jobbiga.” 
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Sjukdomsupplevelse  
Gemensamt för alla deltagare var en stark ångestkänsla med inslag av nedstämdhet och 
oro. En av kvinnorna uppger att hon nästan omgående efter förlossningen upplevde en 
total hopplöshet inför sin nya situation och att hon var övertygad att hon skulle bli 
tvungen att lämna ifrån sig dottern på grund av att hon inte visste hur hon skulle sköta 
henne. Hon var handlingsförlamad och hade konstant ångest. Dessutom kände hon ilska 
gentemot andra kvinnor som hade genomgått lyckade förlossningar och var lyckliga: 
 

”Jag kunde inte tänka, fokusera, organisera eller någonting. Jag varken kunde äta 
eller sova. Allt bara flöt samman och jag visste inte hur man skulle kunna göra 
någonting alls när man har barn /…/ man kan inte gå ut, inte passa tider eller 
någonting. Jag kunde inte ens sätta på en tvättmaskin.” 

 
Konstant ångest blev en del av den nya vardagen. Hon uppger att hon till och med 
upplevde ångest å andras vägnar. Hon berättar om hur hon stundtals älskade sin dotter 
men att allt som hade att göra med henne gav henne ännu mer ångest. Hon kände sig 
lurad, hon hade längtat så mycket efter sin ofödda dotter och hon kände att det barn hon 
hade fått inte kunde vara hennes dotter för det ”skulle ju inte bli på det här sättet”. Detta 
var en jobbig tid, dels med tanke på hur dåligt hon mådde och dels på grund av den oro 
hon kände för att dottern skulle ta skada av situationen. I detta fall var det en barnmorska 
som varit i kontakt med kvinnan under graviditeten som såg till att både mamma, pappa 
och barn fick plats på en specialavdelning på sjukhuset en vecka efter förlossningen. Där 
tog personalen hand om dottern så att föräldrarna fick sova ut en natt. Nästa dag efter 
läkarkontakter ställdes diagnosen postnatal depression.  
 
En av kvinnorna som drabbats av postnatal depression efter alla sina tre förlossningar 
uppger att depressionen alltid trädde in när hon slutade amma. Hon började dra ner på 
amningen när det första barnet var fyra månader gammalt och hon kände omgående att 
glädjen började blekna. Hon fick upplevelser om att hon befann sig utanför sig själv och 
började få panikångest med inslag av illamående och kräkfobi. Detta händelseförlopp 
upprepades efter födseln av hennes nästa två barn, varje gång efter att hon slutat amma.  
 
För en av kvinnorna präglades tiden efter förlossningen av en stark overklighetskänsla. 
Hon och hennes man hade kämpat länge för att skaffa barn och hade tre missfall och en 
tid med fertilitetsbehandlingar bakom sig. Under graviditeten kände denna kvinna en stor 
oro för att återigen mista barnet. Efter förlossningen hade hon svårt att tro att hon faktiskt 
hade blivit mamma och efter ett par månader drabbades hon av en plötslig och stark oro 
för barnet. Denna oro utvecklades till nedstämdhet, pessimism och något som hon 
beskriver som ”en känslodöd”. Hennes tankar började kretsa kring olika typer av 
katastrofer och olyckor som barnet kunde tänkas råka ut för: ”I de värsta stunderna av 
ångest var jag mycket rädd för att jag själv skulle bli galen, tappa förståndet och göra 
något tokigt så att barnet kom till skada, till exempel tappa henne i trappan.” 
 
Vad gäller orsaker till att just de drabbades av postnatal depression, spekulerar kvinnorna 
olika. En är övertygad om att depressionen utlöstes av en traumatisk förlossning och att 
denna upplevelse bidrog till känslor av att inte klara av den nya livssituationen. En annan 
pekar ut upphörandet av amningen som brytningspunkt:  
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”I samband med att jag då började dra ner på amningen började jag må så underligt 
/…/, jag började oroa mig för en massa saker och när han var fem månader trodde 
jag att jag höll på att bli galen. /…/ Depressionerna har alltid kommit i samband 
med att jag slutar amma, som om amningshormonerna har någon sorts skyddande 
effekt.” 

 
En tredje menar att det i hennes fall förmodligen berodde på hormonella kontraster och 
att gamla problem därmed kom upp till ytan och blev förvärrade. En av kvinnorna menar 
att oro för barnets under hela graviditeten och efter förlossningen har bidragit till 
depressionen.  
 
Förlossningsproblematik 
Som tidigare nämnts var det i flera fall yttre omständigheter som bidrog till en negativ 
förlossningsupplevelse för kvinnorna i studien. En av kvinnorna anser att depressionen 
utlöstes av just förlossningsupplevelsen. Trots att förlossningen gick bra rent medicinskt, 
upplevde hon att det var en traumatisk och otroligt snabb förlossning. Fem timmar efter 
inskrivningen på BB föddes dottern. Hon upplevde förlossningen som en enda lång värk 
och uppger att hon inte fick någon chans till återhämtning.  
 
En annan kvinna berättar om en lång och utdragen förlossning. Hon undvek att äta och 
dricka under 30 timmar av rädsla för att må illa och kräkas, vilket ledde till ett 
blodtrycksfall. På grund av detta sattes närings- och vätskeersättning in under 
förlossningen. Utöver detta förlorade hon mycket blod under förlossningen. Hon anser 
dock inte att detta utlöste depressionen då hon drabbades först flera månader senare. Hon 
uppger att depressionen trädde in då hon slutade amma.  
 
I ett fall berättas om en kombination av yttre omständigheter såsom ombyggnationer på 
förlossningsavdelningen och medicinska komplikationer som uppstod under 
förlossningen. Komplikationerna härstammade från tidigare missfall och 
livmodersoperationer och ledde till att kvinnans adrenalinnivå ökade och hon gick in i 
chocktillstånd. Efter förlossningen uppstod också komplikationer hos det nyfödda barnet. 
Detta i kombination med ombyggnationerna och patientbelastningen på avdelning som 
gjorde det omöjligt för kvinnans partner att stanna med henne över natten, utgjorde en 
mycket stressfylld period: 
 

”Vår dotter fick också väldigt höga gulsotsvärden och tappade mycket i vikt. Under 
den tredje dagen på BB gick hon inte längre att väcka och vi var tvungna att 
sprutmata henne. Det var över 30 grader varmt och ingen luftkonditionering fanns, 
jag delade rum med tre andra mammor och deras bebisar.” 

 
 
Åsikter om behandlingen 
En kvinna fick möjlighet att själv välja behandlingsmetod och valde ECT 
(elchocksbehandling). Utöver detta fick hon också anti-depressiv medicin och 
sömntabletter utskrivet och en periods sjukskrivning följde. Hennes uppfattning om ECT 
är att det är en effektiv metod med ett oförtjänt dåligt rykte. Hon uppger att hon snabbt 
mådde bättre efter att behandling satts in och att detta berodde på främst två saker; att hon 
sökte hjälp tidigt samt att hon hade kontakt med en barnmorska som visste vad det rörde 
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sig om och som gav stöd.  
 
Alla kvinnorna i studien kan dock inte berätta om ett lika positivt behandlingsförlopp. En 
kvinna berättar att läkarna som undersökte henne efter att hon sökt för somatiska 
symptom (illamående och magproblem) inte alls ville spekulera i om det kunde röra sig 
om ett mentalt problem, detta trots att hon alldeles nyligen fött barn. Hon fick tabletter 
mot magkatarr och skickades hem. Han anser att läkarna borde ha kontrollerat hennes 
psykiska tillstånd, speciellt eftersom hon genomgått en långdragen förlossning. Efter en 
andra kontakt med vården fick hon antidepressiv medicin men mådde så dåligt av denna 
att hon blev tvungen att sluta. Denna kvinnas hälsa förbättrades varje gång av att hon blev 
gravid på nytt men hon mådde lika dåligt igen efter alla sina tre förlossningar. Hon 
uppger dock att behandlingen blev bättre och bättre för varje insjuknande och att hon 
efter den tredje erbjöds kognitiv terapi och en antidepressiv medicin som fungerade bra 
för henne. Hon upplevde att vårdpersonalen och hon själv hade blivit mer erfarna och 
kunniga och hon kunde i och med detta själv hjälpa till i sin behandling genom att bland 
annat kunna förklara bättre hur hon mådde.  
 
Tre kvinnor uppger att den medicinering de erbjöds fungerade bra, dock i kombination 
med stödjande samtal och terapi. En kvinna ville inte acceptera behandling med 
antidepressiva medel då hon ammade utan föreslog istället terapi och hamnade hos en 
KBT-psykolog och i kombination med denna behandling och en annan sorts 
antidepressiva medel började hennes tillstånd förbättras.  
 
Kritik riktas dock mot psykiatrins bristfälliga uppföljning av patienter som 
diagnostiserats med postnatal depression. De flesta deltagarna är missnöjda med hur 
deras respektive fall följts upp och redogör för bland annat svårigheter att nå ansvarig 
läkare för att diskutera medicinering.  
 

”När jag var som sämst var det sjukhusvård som gällde. Detta skulle följas upp av 
samtal med personal inom psykiatrin samt kontakt med spädbarnaverksamheten. 
Problemet var att det skulle dröja innan dessa insatser skulle komma igång. Jag har 
förstått /…/ att det är lätt att hamna mellan två stolar.” 

 
Omgivning och samhälle 
Alla kvinnorna i studien vittnar om frustration och irritation mellan sig själva och sina 
partners under den svåra perioden. Uppfattningen är dock att familj och vänner överlag 
har varit hjälpsamma och försökt förstå. I ett fall fick partnern axla det mesta ansvaret i 
hemmet under den jobbigaste perioden, både vad gäller den nyfödda såväl som 
vardagliga hushållssysslor. Eftersom mamman blev sjukskriven fick han vara hemma från 
jobbet med föräldrapenning för att kunna ta hand om sin familj.  I detta sammanhang 
poängteras också att det är viktigt att pappan till barnet också ges stöd och får möjlighet 
till samtal med en kunnig person.  

 
”Det blev ju så att han fick ta det största ansvaret för vår dotter och det var otroligt 
jobbigt för honom att höra mig säga att jag inte älskade henne, att vi inte kunde ta 
hand om henne och att vi måste ge bort henne”  

 
Alla kvinnorna uppger att de har kunnat tala öppet med sina respektive partners om hur 
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de upplevde sjukdomstiden och tiden efteråt. När det gäller övriga familjeförbindelser 
fick alla ett bra stöd från föräldrar och syskon. Däremot uppger några att vissa vänner 
försvann under den mest kritiska tiden. En kvinna anser att detta berodde på oförståelse 
och framförallt okunskap från omgivningen. En annan tror att det berodde på att hon själv 
stängde till sin värld och inte var medveten om att andra människor existerade. Dessutom 
påpekar hon det vanliga i att distansera sig från problem på grund av osäkerhet angående 
vad som väntas av en som anhörig. En av kvinnorna berättar om det jobbiga i att mötas 
av oförståelse och att bland annat behöva försvara sitt intag av antidepressiva mediciner 
för människor i omgivningen. En åsikt som kommer upp är att situationen för nyblivna 
mammor har förändrats med åren. Det påpekas att man förr fick stanna kvar på sjukhuset 
under en längre tid efter förlossningen vilket bidrog till att man fick vila ut och lära sig att 
sköta barnet ordentligt.  
 

”Idag ställs det så otroligt höga krav; man ska föda snabbt åka hem från BB så snart 
som möjligt, ha det städat och fint hemma, barnet ska visas upp, du ska gå på stan 
och amma på ett café veckan efter förlossningen och helst ska du springa ett 
maraton också.”  
 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att med en deskriptiv ansats redovisa hur situationen ser ut för 
kvinnor med postnatal depression; deras uppfattningar om tillståndet och deras tankar om 
vården.  
 
Resultatet visar att det finns ett missnöje med bemötandet från förlossningsvården i fall 
då postnatal depression ställs. Några av deltagarna redogör för traumatiska 
förlossningsupplevelser och en allmänt kaosartad sjukhusvistelse. Att förlossningarna 
uppfattats som traumatiska beror både på rädsla och nervositet inför förlossningen samt 
brist på mental förberedelse men också på fysiska orsaker såsom blodtrycksfall, 
inträdande i chocktillstånd och komplikationer hos det nyfödda barnet. Dessutom berättar 
några av deltagarna om yttre omständigheter som kan ha bidragit till den ovan nämnda 
nervositeten. Att man som kvinna behöver en lugn och trygg omgivning när man ska föda 
barn får antas vara en självklarhet. Deltagarna anser att förlossningsvården brister på den 
här punkten. Thomassen et al. (2003) tar i sin artikel upp ett nytt begrepp inom svensk 
vård; doula. Doula är ett grekiskt ord och betyder ungefär ”kvinna som ger omvårdnad”. 
En doula är en kvinna bidrar med att ge emotionellt stöd och trygghet till blivande 
mammor och deras partners under graviditet och förlossning. Tanken är att en doula själv 
ska ha erfarenhet av förlossning och genom denna i kombinationen med emotionellt stöd 
och fysisk beröring (exempelvis massage) kunna öka produktionen av oxytocin hos 
kvinnan och därmed minska spänning och ångest (ODIS; Thomassen et al., 2003). I sin 
studie redogör Thomassen et al. (2003) för ett positivt resultat vid testandet av doula-
modellen inom svensk förlossningsvård. Deras resultat visar att kvinnorna som hade haft 
en doula vid sin sida under förlossningen kände sig mindre rädda och upplevde sig ha 
bättre kontroll än de kvinnor som enbart hade fött med hjälp av en barnmorska. Dessutom 
upplevdes värkarbetet som kortare av kvinnorna som fött med en doula, trots att det 
objektivt inte fanns någon skillnad mellan de olika grupperna som studerats.  
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Att introducera doula-verksamhet i större utsträckning inom förlossningsvården kan vara 
välkommet då barnmorskor i många fall har mycket att göra och ofta måste koncentrera 
sig på mer medicinska uppgifter. I en studie om barnmorskors arbete med psykisk ohälsa 
tar Proos (2006) upp det faktum att barnmorskor upplever att de under de senaste 
decennierna fått ett ökat ansvar för blivande föräldrars psykiska välmående. En av 
deltagarna i nämnda studie påpekar att det i barnmorskeyrket idag ingår mycket mer än 
rent medicinska arbetsuppgifter. Yrket har utvecklats i takt med samhället och idag krävs, 
om än ofta indirekt, att barnmorskor ska bistå med stödsamtal. Thomassen et al. (2003) 
påpekar att många som är verksamma inom vården idag varken har utbildning eller 
resurser att klara av de ökade förväntningarna, varför doula-verksamhet skulle vara ett 
välkommet tillskott inom förlossningsvården. Dessutom uppvisade de deltagande 
barnmorskorna i studien en positiv inställning till doulornas medverkan vid 
förlossningen. Detta är också kompatibelt med en ökad användning av EPDS inom 
svensk förlossningsvård.  
 
Att man borde arbeta preventivt genom just information genom bland annat 
föräldragrupper är deltagarna överens om. Dennis (2005) tar i sin studie om psykosociala 
preventionsmetoder upp det viktiga i att det finns professionellt stöd tillgängligt för 
mamman efter förlossningen. Deltagarna i den här studien hade alla något att kritisera 
vad gäller situationen på förlossningsavdelningen innan förlossningen. I enlighet med 
detta kan resultatet i den här studien tolkas som att det som behöver utvecklas och 
uppdateras är just bemötandet under graviditet och förlossning snarare än psykiatrin.  Det 
förekommer visserligen problem när det gäller korrekt diagnostisering men i och med att 
EPDS blir allt vanligare borde detta problem kunna lösas genom en sammankoppling 
mellan psykiatrin och förlossningsvården. I och med att psykiatrin har utvecklats de 
senaste decennierna och en ökad kunskap om vad postnatal depression innebär uppnåtts, 
kan man spekulera i att den största problematiken inom psykiatrin härstammar från de 
barriärer som finns för många kvinnor när det gäller att söka hjälp (Dennis & Chung-Lee, 
2006).  
 
Deltagarnas missnöje riktas främst mot de brister som de upplever finns i informationen 
till blivande och nyblivna föräldrar. Deltagarna önskar att det skulle ges utökad 
information till blivande föräldrar angående postnatal depression och andra 
komplikationer som kan uppstå postpartum, särskilt med tanke på de allt kortare 
vårdtiderna vid förlossningar. Dessutom efterfrågas stöd och hjälp ämnat för partnern 
som ofta får stå ensam vid sidan om utan att erbjudas stöd. Ökade insatser på detta 
område skulle dessutom kunna förhindra att förhållandet spricker under denna ofta 
förvirrande och svåra period. Dessutom anser deltagarna att psykiatrin bör organiseras på 
ett bättre sätt för att förhindra att patienter flyttas omkring utan får någon egentlig hjälp. 
En ökad beredskap för patienter med postnatal depression önskas också. Deltagarna i den 
här studien kan ändå sägas vara nöjda med den behandling de fått efter att diagnosen 
ställts. Trots några dåliga reaktioner på utskriven psykofarmaka tillfrisknade alla 
deltagarna relativt snabbt efter att ha fått professionell hjälp från psykiatrin.  
 
Psykiatrins insatser står dock inte helt utan kritik. En av de största bristerna deltagarna i 
den här studien tog upp var vårdens uppföljning av depressionen. Några av deltagarna 
berättade till exempel om svårigheterna med att få kontakt med sin läkare för att diskutera 
medicinering. Detta problem härstammar säkerligen från tids- och resursbristen som råder 
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i dagens vårdsystem. Det faktum att tillståndet vid postnatal depression är mycket 
omskakande för den drabbade kan också bidra till ett försämrat möte mellan 
vårdinstanserna och patienten i fråga. Detta beror dels på att kvinnan ofta är ovillig att 
erkänna sin diagnos men också på grund av sociala och kulturella värderingar som finns i 
dagens samhälle. Som en av deltagarna påpekade så ligger det prestige i att vara en aktiv 
mamma som är igång med sitt liv igen så snabbt som möjligt. Flera studier har gjorts med 
syftet att upptäcka och redogöra för eventuella kulturella skillnader när det gäller 
postnatal depression. De flesta (Dennis & Chung-Lee, 2006; Cox, 1999; Huang & 
Mathers, 2001) har fokuserat på studier som visar att det som i första hand skiljer sig är 
hur man söker hjälp och om man överhuvudtaget gör det. De nämnda studierna visar att 
uppfattningarna om och upplevelserna av postnatal depression skiljer sig mellan olika 
kulturer men man har inte hittat några bevis för att det skulle vara mer förekommande 
inom vissa kulturer. Huang och Mathers (2001) hänvisar dock i sin artikel till en hypotes 
framställd av Stern och Kruckman (1983). Hypotesen går ut på att det skulle vara något 
vanligare bland västerländska kvinnor att drabbas av postnatal depression på grund av att 
vi i västvärlden inte har olika postnatala ritualer i lika stor utsträckning som många andra 
kulturer. Som exempel på samhällen och kulturer med postnatal ritualer nämns Taiwan 
där födseln traditionellt följs av en månads avskildhet från samhället då den nyblivna 
mamman bland annat följer vissa dietrekommendationer och blir omhändertagen av 
kvinnor i sin närhet. Bristen på ritualer av det här slaget skulle kunna bidra till postnatal 
depression på så sätt att den nyblivna mammans självförtroende försämras på grund av 
osäkerhet inför den nya rollen och fysisk såväl som emotionell utmattning. Stern och 
Kruckman menar att det faktum att vi inom västvärlden inte har ritualer av detta slag 
skulle tala för den ambivalens och osäkerhet som råder i vårt samhälle gentemot 
modersrollen (Huang & Mathers, 2001).  
 
Trots brist på bevis för att det skulle finnas olika prevalens för postnatal depression 
mellan olika samhällen och kulturer anser jag att ovanstående resonemang är av yttersta 
intresse. Kvinnors roll i samhället ser olika ut världen över och synen på moderskapet 
skiljer sig också åt. Det verkar inte orimligt att anta att kvinnor i västvärlden, som ofta 
kan känna sig ambivalenta inför valet mellan familj och karriär, skulle vara mer benägna 
att drabbas av postnatal depression. Huang och Mathers (2001) spekulerar i ovan nämnda 
studie att det faktum att Taiwan blir mer och mer influerat av västvärlden kan förklara att 
det finns en skillnad i prevalens för postnatal depression mellan Taiwan angränsande 
länder.  
 
En av deltagarna i den här studien påpekar just att situationen för nyblivna föräldrar har 
förändrats de senaste decennierna. Det ställs stora krav på framförallt kvinnor och många 
verkar osäkra på vad den nya familjerollen egentligen för med sig och hur den påverkar 
ens relationer och karriär. Som tidigare nämnt kan en möjlig orsak till postnatal 
depression vara att de förväntningar som finns inför föräldraskapet inte stämmer överens 
med verkligheten. Som nybliven mamma förväntas man vara snygg, pigg, social och 
aktiv och utöver detta vara en perfekt mamma. Att man halkar av banan med denna stress 
över sig är inte konstigt. Nicolson (1999) tar upp att det kan uppstå dissonans mellan en 
önskan att uppnå den nya sociala roll som moderskapet innebär och insikten att man då 
måste lämna en annan social status och roll bakom sig. Huang och Mathers (2001) 
nämner i sin studie att det fanns en signifikant skillnad mellan hur snabbt brittiska (69 
procent) respektive taiwanesiska kvinnor (14 procent) återupptar sin sociala roll inom en 
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månad efter förlossningen. Det råder ingen tvekan om att det finns flera orsaker till att 
kvinnor kan drabbas av postnatal depression. Hormonella avvikelser är relativt lätta att 
undersöka jämfört med något så mångfacetterat som psykosociala orsaker. Just inom 
detta område vore det önskvärt med vidare studier. Det har gjorts mycket forskning om 
postnatal depression. Mycket av fokus läggs på att hitta orsaker till postnatal depression 
och behandlingsmetoder. Jag upplevde dock att jag saknade studier som tog upp 
förlossningsvården och åtgärder som kan sättas in preventivt under graviditeten. 
 
Det framstår klart av den här studien att ökade satsningar inom mödra- och 
förlossningsvården är önskvärda. Doula-verksamhet kan vara en välkommen insats som 
kan vara gynnsam för den blivande mamman och dennes partner såväl som för 
barnmorskan. Med EPDS ökade användning inom svensk förlossningsvård i kombination 
med doula-verksamhet och ökad erfarenhet av postnatal depression borde vårdsituationen 
för de drabbade kunna förbättras avsevärt. Psykiatrin behöver även den utvecklas men av 
resultatet att döma är det inom mödra- och förlossningsvården det finns störst och flest 
brister. Viktigt att ha i åtanke är samhället förändrats med åren och att det idag ställs helt 
andra, främst sociala, krav på föräldrar och framförallt mödrar.   
 
Användbarheten hos studien är förhållandevis stor då det rör sig om ett aktuellt och 
viktigt ämne. Dock kan det vara så att vissa aspekter av postnatal depression och 
vårdsituationen inte tas upp på grund av att de inte kommit fram till följd av det något 
låga deltagarantalet. Det är nödvändigt att vårdsituationen för de drabbade kvinnorna 
förbättras. Om det uppstår brister i vården vid dessa tillfällen finns risken att såväl 
föräldrar som barnen drabbas av onödiga konsekvenser under en lång tid. Studiens 
resultat bidrar till viss ökad förståelse och kunskap om kvinnors upplevelser av postnatal 
depression, men mer forskning på området är önskvärt. Det är ett viktigt ämne då 
medvetenheten och kunskapen om tillståndets komplikationer behöver utvecklas inom 
både förlossningsvården och psykiatrin. Studiens resultat får också sägas vara 
meningsfullt då syftet är uppfyllt och problematiken och komplexiteten inom området 
framstår på ett strukturerat sätt. Resultatet stämmer också väl överens med tidigare 
studier inom ämnesområdet.  
 
Studiens generaliserbarhet är sannolikt relativt begränsad då endast fyra kvinnor deltog. 
Uppsatsen var inte heller ämnad att vara täckande på något sätt utan syftade till att 
korrespondera till syftet och ge en övergripande inblick i hur situationen ser ut för 
kvinnor som drabbas av förlossningssituation. Det finns plats för mycket framtida 
forskning inom området. Speciellt forskning med specialinriktningar mot utvalda delar av 
intresseområdet efterfrågas. I och med att endast fyra kvinnor deltog i denna studie ökar 
risken att vissa upplevelser av vården och postnatal depression i allmänhet utelämnas. 
Hade fler deltagit hade möjligtvis resultatet blivit mer mångfacetterat och fler teman hade 
kunnat identifieras. Dock anser jag att det material som insamlats och tolkats har gett 
mycket information och bidragit till ett överlag täckande och uttömmande resultat sett 
utifrån studiens övergripande syfte.  
 
Något som skulle kunna ses som negativt är att frågeformulär utförda via e-post kan 
tänkas ge sämre resultat än om man skulle ha utfört intervjuer ansikte mot ansikte. 
Bristen med att inte löpande kunna fördjupa sig inom vissa områden visade sig snabbt 
under datainsamlingen. Man måste dock ha i åtanke att ämnesområdet kan upplevas som 
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mycket känsligt för många kvinnor och genom att utföra undersökningen med hjälp av e-
post kan man nå kvinnor som annars inte skulle kunna tänka sig att delta. 
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